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قوه قضائیه

در حاشیه

عالقه بازیگر هالیوودي به موالنا

ش�نيديم بازیگ�ر زن س�ینمای هالی�وود در یکی از
پس�تهای صفحه ش�خصی خ�ود در اینس�تاگرام
یک�یاز ش�عرهای موالنا را منتش�ر کرد.کریس�تین
چنووس بازیگر ،ترجمه انگلیس�ی یکی از شعرهای
موالنا را در اینستاگرام شخصی خود قرار داد.ترجمه
ش�عرهای موالنا به زبانی دیگر کار بس�یار دشواری
اس�ت .اما انگلیس�یزبانها یک منبع مناسب برای
درک اش�عار موالنا در اختیار دارند و آن هم ترجمه
کلمن بارکس از ش�عرهای موالنا اس�ت .ترجمه او از
اش�عار مولوي بيش از نيم ميليون نسخه در سرتاسر
جه�ان فروش داش�ته و ب�ه زبانهاي عم�ده جهان
ترجمه شده است.

تنها مجری «جین» پوش

ب�ا خب�ر ش�ديم در حال�ی که
س�ازمان صدا و س�یما مقررات
س�خت گیران�های ب�رای ن�وع
پوش�ش و رفتارهای خ�ارج از
استودیوی مجریان خود داشته و
آن را بطور جدی اعمال میکند،
اما به نظر میرسد دستکم یک
مجری مشهور که این روزها به ستارهای بی رقیب در
تلویزیون تبدیل ش�ده ،از این قاعده مستثنی است.
ب�ه گ�زارش ش�بکه خبری پ�چ پ�چ ،رامب�د جوان
مج�ری برنام�ه پربینن�ده «خندوانه» که این ش�بها
موج گس�تردهای در ارتباط بیشتر مردم با تلویزیون
ایجاد کرده تنها مجری این رس�انه است که حق دارد
ش�لوار جین بپوش�د و بعضا از لباسهایی اس�تفاده
کند که تابح�ال کمتر بر تن مجریان تلویزیونی دیده
شده است.

مزایده پیکان علی کریمی

با خبر ش�ديم نخس�تین خودرو علی کریمی به نفع
کودکان آسایش�گاه فیاض بخش به فروش میرس�د.
به تازگی نمایشگاهی از خودروهای کالسیک در مشهد
راه اندازی شده است که در بین خودروهای حاضر در
این نمایشگاه ،خودروی پیکان علی کریمی نیز وجود
دارد و توج�ه بازدید کنندگان زیادی را به خود جلب
میکند .این خودرو پیکان که مدل  1357میباش�د و
رنگ گوجهای دارد ،چند هفته قبل از سوی یک خیر
مش�هدی به علی کریمی اهدا شد تا به نفع کودکان و
افراد معلول آسایش�گاه معلولین فیاض بخش مشهد
فروخته شود.

آزار توریست فرانسوی توسط
 4تبعه افغانی غیرمجاز

با خبر ش�ديم  4تبعه غیرمجاز افغان که زن فرانسوی
را در مس�یر کوهستانی فرحزاد در تهران مورد تعرض
قرار داده بودند ،قبل از ترک کش�ور دس�تگیر شدند.
به گزارش جام جم ،در یکی از مس�یرهای کوهستانی
ش�هر تهران چه�ار مرد افغان غیرمج�از یک زن تبعه
فرانسه را مورد آزار و اذیت قرار دادند .پس از این حادثه
زن فرانسوی با مراجعه به کالنتری محل به طرح شکایت
پرداخت که ماموران کالنتری بالفاصله تحقیقات در این
زمینه را آغاز کردند.در جریان تحقیقات از توریس�ت
 23ساله تبعه فرانسه ،مشخص ش�د او از کوهنوردان
حرف�های ب�وده که  14ش�هریور امس�ال از طریق مرز
ارمنستان وارد ایران شده بود.شاکی به ماموران گفت:
کوهه�اي ایران را در اینترنت دیده بودم و عالقه زیادی
به کوهنوردی در تهران داشتم .در حال کوهنوردی در
منطقه فرحزاد بودم که چهار مرد جوان سد راهم شده
و با تهدید مرا م�ورد آزار و اذیت قرار دادند.پس از این
شکایت ،ماموران کالنتری تجس�س در منطقه را آغاز
کرده و موفق ش�دند یکی از متهم�ان را که در یکی از
نقاط کوهستانی مخفی شده بود ،دستگیر کنند.

وکیل مدافع علی مطهری با بیان اینکه در جلس��ات قبلی دادگاه ،رئیس و
معاون دانشگاه شیراز و دانشجویی که از مطهری دعوت کرده بود ،محاکمه
شدند گفت :از جلسه سوم که  15مهر ماه تعیین شده ،افرادی که به موکلم
حملهور شدند محاکمهمیشوند.مصطفیترکهمدانیبابیاناینکهسومین
جلسه محاکمه متهمان پرونده حمله به موکلش 15 ،مهر ماه برگزار میشود
اظهار کرد :در دو جلسه گذشته ،دفاعیات متهمان ردیف اول تا سوم پرونده
اخذ شده و در ادامه نیز دفاعیات هشت متهم باقی مانده پرونده ،اخذ میشود.
وکیل مدافع علی مطهری با یادآوری اینکه پرونده در شعبه 101دادگاه کیفری 2شیراز مطرح رسیدگی
است افزود :موکلم در دو جلسه گذشته در دادگاه حضور نداشته است؛ البته با توجه به اینکه ما شاکی
هستیم ،الزامی به حضور شاکی نیست و وکیل میتواند از طرف شاکی در دادگاه حضور یابد .من تاریخ
و ساعت برگزاری جلسات را به آقای مطری اعالم میکنم اما تشخیص اینکه در جلسات دادگاه حضور
یابد یا خیر با خود اوست .ترک همدانی با بیان اینکه متهمان ردیف اول تا سوم پرونده رئیس و معاون
دانشگاه و دانشجوی دعوت کننده از مطهری برای سخنرانی در شیراز است گفت :موکلم از متهمان ردیف
اول تا سوم شکایتی ندارد و برای این افراد با شکایت مدعیالعموم پرونده تشکیل شده است .به عبارت
دیگر در این پرونده هم شکایت شاکی خصوصی و هم اعالم جرم دادستانی وجود دارد .وکیل مدافع علی
مطهری گفت :خوشبختانه در مرحله دادسرا (شعبه ششم بازپرسی دادسرای انقالب شیراز) ،تحقیقات
خوبی صورت گرفته و از نظر ما ،پرونده کاملی برای رسیدگی در دادگاه تشکیل شده است .بر اساس این
گزارش ،علی مطهری اسفند سال  93که برای سخنرانی در دانشگاه شیراز به این شهر سفر کرده بود
مورد تهاجم عدهای قرار گرفت .به دنبال این حادثه ،وی از حملهکنندگان به خود شکایت کرد که موضوع
در ش��عبه ششم بازپرسی دادسرای انقالب شیراز مورد رسیدگی قرار گرفت .در جریان رسیدگیهای
دادسرا ،از تعداد زیادی تحقیقات به عمل آمد که در نهایت برای  11نفر در این پرونده کیفرخواست صادر
و به دادگاه ارسال و نخستین جلسه رسیدگی به پرونده عوامل حمله به علی مطهری  13مردادماه و
دومین جلسه نیز 26مردادماه در شعبه  101دادگاه کیفری دو شیراز برگزار شد.

فاز جديد همكاريهاي تهران با آژانس انرژي اتمي

رضايت آمانو از سفر به ايران
صالحي :این سفر بسیار موفقیتآمیز بوده است

آفت�اب يزد – گ�روه سياس�ي :به نظر
میرس��د با س��فر يوكي��ا آمانو ب��ه تهران
همكاريهاي ايران ب��ا آژانس انرژي اتمي
وارد فاز تازه اي شده است.چه اينكه ديروز
دبي��ر كل آژانس بين الملل��ي انرژي اتمي
طي بيانيه اي از س��فر خود به تهران ابراز
رضايت نمود و تاكيد كرد « پیشرفتهاي
قابل توجهی در اجرای نقش��ه راه به دست
آمده اس��ت».الزم به يادآوري اس��ت آمانو
طي سفر به ايران ضمن مالقات با مقامات
ارش��د كش��ورمان و حضور در كميسيون
برجام مجلس از سايت پارچين ديدار كرد.
اين ديدار به لحاظ اختالفات ميان ايران و
آژانس در اين خصوص بسيار حائز اهميت
ب��ود .آمان��و در بيانيه خود ك��ه در اختيار
خبرنگاران قرار داده اس��ت ب��ه اين ديدار
اش��اره كرده و گفته است  «:پیش از بازدید ما از پارچین
فعالیتهای امنیتی آژانس در موقعیتهای مش��خص در
پارچین انجام شد که شامل نمونهبرداریهای محیطی بود.
این نمونهبرداریها دارای روندی پیچیده است» .
وی اضاف��ه ک��رد« :در نتیجه س��الها تجرب�� ه آژانس به
نمایندگان ایران اجازه داد اقداماتی را در حمایت از فعالیت
نظارتی آژانس انجام داده و این فعالیتها به گونهای انجام
شد که روند بازرسی آژانس به خطر نیفتد» .

مدی��رکل آژانس گف��ت« :در مورد پارچی��ن طرف ایرانی
در رون��د نمونهبرداری نقشآفرینی ک��رد .آژانس میتواند
صداق��ت رون��د نمونهب��رداری و اعتب��ار نمونهه��ا که در
مکانهای مورد نظر آژانس در پارچین جمعآوری ش��د را
تائید کند .این روند تحت نظارت و مسئولیت ما انجام شد.
نمونهها به وین برده میش��ود و توسط کارشناسان آژانس
مورد ارزیابی قرار میگیرد» .
آمانو گفت« :در خالل س��فرم به ته��ران از موقعیتهای

وی��ژه در س��ایت پارچین دی��دار کردم که
در گذش��ته باره��ا اعالم کرده ب��ودم برای
روشن ساختن ابعاد نظامی احتمالی برنامه
هستهای ایران بسیار با اهمیت است» .
وی اف��زود« :روز یکش��نبه م��ن و ت��رو
واریورانت��ا ،معاونم داخل س��ایت پارچین
ش��دیم .این اولی��ن بار بود آژان��س از این
مکان بازدید میکرد .ما داخل ساختمانی
ش��دیم که آژانس در گذشته تنها قادر بود
از طری��ق ماهواره آن را مش��اهده کند .در
داخل س��اختمان نش��انههاي فعالیتهاي
جدی��دی دیدیم اما تجهیزات��ی در داخل
س��اختمان وجود نداش��ت .کارشناس��ان
هماکنون در حال بررسی اطالعات هستند.
م��ا همانطور که در نقش��ه راه پیشبینی
شده گفتگوهایی را در هفته آینده با ایران
خواهیم داشت» .
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی نيزدر حاشیه
مراس��م ترحیم یوس��ف نوبخت برادر سخنگوی دولت در
جمع خبرنگاران درباره بازدید آمانو از تأسیس��ات پارچین
تصریح کرد :این بازدید طبق نقش��ه راه و تعهدات طرفین
انجام ش��ده اس��ت .وی در ارزیابی از س��فر رئیس آژانس
بینالملل��ی ان��رژی اتمی به تهران ،اظهار کرد :این س��فر
بسیار موفقیتآمیز بوده است.

بروجردی:

مجلس به سمت مصوبهای میرود که نه برجام را رد کند و نه تایید
رئیس کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ش��ورای اسالمی با بیان اینکه
برجام ظرف حداکثر یک هفته آینده از س��د مجلس عبور میکند خاطرنشان کرد ،آنچه
که مجلس باید انجام دهد ،نه تصویب برجام است و نه رد آن.
"عالء الدین بروجردی" در برنامه "من طهران" شبکه خبری "العالم" ،در پاسخ به سؤالی
درب��اره دلی��ل حضور "یوکیا آمانو" مدی��رکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در جلس��ه
کمیس��یون بررس��ی برجام در مجلس شورای اس�لامی گفت :با توجه به اینکه آمانو در
کنگره آمریکا حضور پیدا کرد ،و ما هم نسبت به مجموعه تحوالتی که در ارتباط با برجام
درکش��ورهای مرتبط یعنی  7کشور صورت میگیرد پیگیر و حساس هستیم؛ به همین
دلیل کمیسیون تصمیم گرفت تا از آمانو دعوت کند .وی هم استقبال کرد و به نظر من
تصمیمی منطقی بود و نشان داد که به عنوان خانه مرتبط با همه کشورهای عضو آژانس،
یک نگاه منطقی و فراگیر دارد و فقط این نیست که اگر کنگره آمریکا دعوت کرد ،برود.
جلسه با آمانو خوب و مفید بود
وی افزود :آمانو در این جلس��ه حضور یافت و وقت زیادی گذاشت و با روی گشاده اعالم
کرد که آماده پاسخگویی به همه سؤاالت است.
بروجردی خاطرنش��ان کرد :همکاران ما ،یعنی هم رئیس کمیس��یون و هم اعضا خیلی
صریح و شفاف و غیر دیپلماتیک که ما نمایندگان ملت هستیم ،از بی اعتمادی به آمریکا
گرفته تا آژانس و درز اطالعات از سیس��تم آژانس به نش��ریات آمریکا و عملکرد غیرقابل
قبول آژانس در زمانی که ما مثال در مدالیته ش��ش موردی که در دوران البرادعی انجام
ش��د و ما همه ابهامات آژانس را پاسخ دادیم با وجود این حل نشد .از دید ما اینها نشانه
نفوذ آمریکا در آژانس است .بروجردی گفت :تمام این مسائل خیلی صریح مطرح شد ،و
وی هم طبیعتا توضیح داد و دفاع کرد .وی افزود :به نظر من جلسه خوب و مفیدی بود
و هم آمانو با دیدگاههای نمایندگان ملت ایران آشنا شد ،و هم ما نقطه نظرات نمایندگان
ملت و در واقع ملت ایران را خیلی صریح و شفاف مطرح کردیم و پاسخ دریافت کردیم.
بروجردی خاطرنش��ان کرد :س��ؤالی با صراحت در خصوص رفتار دوگانه آژانس با رژیم
صهیونیس��تی و برخورد نکردن با آن با وجود داش��تن بیش از  200کالهک هس��تهای
تحت این عنوان که این رژیم اشغالگر عضویت در ان پی تی را ندارد ،و در مقابل برخورد
سختگیرانه در مورد جمهوری اسالمی ایران و تعداد دیگری از کشورها به صراحت مطرح
شد؛ و آمانو گفت که این سؤال ،سخت است و پاسخی برای آن ندارد.
بازدید آمانو از پارچین ،اوج صداقت ایران است
بروجردی تأکید کرد :به نظر میرس��د که بازدید خوبی بود و آمانو بیش��تر متوجه شد که
مطالبی که جمهوری اسالمی ایران اعالم میکند در اوج صداقت است و ما به هیچ وجه در
مورد هیچ مسئله هستهای مخفی کاری نداریم و شاید تنها کشوری هستیم که دارای فعالیت
هستهای هستیم و همه سایتهای ما باز است و بارها سایتهای هستهای ما بر روی نمایندگان
کشورها و حتی خبرنگاران گشوده شده است .بروجردی اظهار داشت :من هیچ وقت فراموش
نمیکنم که خبرنگار سی ان ان با دوربین در سایت هستهای ما حضور پیدا کرد.
بروجردی خاطرنشان کرد :بنابراین چنین کشوری مستحق این بدبینی تحمیلی آمریکا
نیست که با دروغ پردازی تصویر مبهمی را در ذهن آژانس و دیگر کشورها ایجاد کرد ،و
اینگونه بازدیدها کمک میکند که آن تصور غلط تصحیح شود.
رابطه ایران و آژانس به سمت و سوی مثبت
بروجردی در پاس��خ به این سؤال که آیا پیش بینی میشود که پس از توافق هستهای و
توافق وین تغییری در روش آژانس بین المللی انرژی اتمی در قبال ایران صورت پذیرد،
اظهار داشت :فکر میکنم که ما از این به بعد باید منحنی را در یک سمت و سوی مثبت
رسم کنیم ،زیرا هم آژانس و هم  5+1از نزدیک هم تنازالت ایران را به خاطر حل مشکل

دیدند ،و هم صداقت ما را.
بروجردی ادامه داد :سفر امروز آمانو هم نمونه بارز این صداقت و جدیت جمهوری اسالمی
ایران در این تعامل سازنده است .بنابراین فکر میکنم که ما سمت و سوی حرکتمان به
طرف اعتماد سازی و گزارش مثبت آژانس خواهد بود .وی خاطرنشان کرد :البته همچنان
بدبینی خودمان را نس��بت به ش��یطنتهای آمریکا و فش��ارهای آمریکا به آژانس داریم و
امیدواریم که آژانس بتواند استقالل خودش را در این تعامل نشان دهد.
بروجردی در پاس��خ به این سؤال که مجلس ش��ورای اسالمی چگونه نظر خود را درباره
برج��ام اع�لام میکند ،گفت :آنچه که در آمریکا اتفاق افتاد این اس��ت که بین دو حزب
رقابت��ی وجود دارد که مبنای آن انتخابات آتی آمریکا اس��ت ،و جمهوری خواهان تمام
تالش خود را کردند تا بتوانند به مرحله رأی گیری برس��ند و با اس��تفاده از مقررات سنا
دموکراتها علیرغم آنکه سه بار رأی گیری شد اجازه ندادند که این اتفاق بیفتد و عمال از
سد مجلس در آمریکا گذشت.
نه تصویب و نه رد برجام در مجلس ،احتمال حصول رأی اکثریت
بروج��ردی تأکید کرد :آنچه که مجلس باید انجام دهد ،نه تصویب برجام اس��ت و نه رد
آن؛ بلک��ه تصویب خطوط قرمز به عنوان یک ضرورت و اجازه دادن به دولت برای عملی
نمودن این توافق صورت گرفته با  5+1است .البته این فعال در مرحله سخن است و باید
ظرف چند روز آینده وارد مرحله عمل شود ،و اگر این ایده به این مرحله عمل برسد فکر
میکنم که در صحن مجلس هم بتواند اکثریت رأی را جمع کند.
مجلس به سمت صدور مصوبه برجام حرکت میکند
بروجردی در پاسخ به این سؤال که آیا این موضوع در مجلس به رأی گذاشته خواهد شد
و یا مجلس فقط بیانیهای را صادر خواهد کرد ،گفت :گرچه چند نظریه وجود دارد و یکی
از آنها هم همین بیانیه است ،ولی من فکر میکنم که سمت و سوی حرکت ما به طرف
یک مصوبه قانونی برود؛ البته نه برای رد و یا تأیید برجام ،بلکه برای اجازه دادن به دولت
جهت اقدام برای برداشتن گامهای عملی در جهت تحقق برجام.
برجام ظرف یک هفته از سد مجلس میگذرد
بروج��ردی درباره گامهای بعدی و برنام��ه زمانی بعد از مرحله کنونی برای اجرای توافق
گفت :فکر میکنم که برجام ظرف حداکثر یک هفته آینده از سد مجلس عبور میکند،
و اگر این پیشبینی محقق ش��ود ،طبیعتا نیازمند پر ش��دن  90روز درج شده در برجام
نیس��ت چون آن سقف زمانی است .بنابراین وقتی اعالم شد که ایران هم نظر خودش را
اعالم کرده و  6کش��ور هم نظر خودش��ان را اعالم کردند کار میتواند وارد مرحله عمل
ش��ود؛ یعنی آنها باید در ساختار قانونی خودشان تحریمها را لغو کنند و در نقطه مقابل
ما برداش��تن گامهای عملی در جهت اجرای تعهداتمان را آغاز کنیم ،و آژانس بالفاصله
بازرس��ی خود را انجام میدهد مثال اعالم میکند که ایران در نطنز به تعهد خودش در
کاهش تعداد سانتریفیوژها به  5060دستگاه عمل کرده است .این نظر آژانس به عنوان
تأیید ،مالکی اس��ت که آنها هم مراحل عملیاتی ش��ده مصوبه لغو تحریمها را بردارند ،و
عمال لغو تحریمها آغاز شود.
بروجردی در پاس��خ به این س��ؤال که چقدر زمان برای این مراحل نیاز است ،اظهار داشت:
این امر به میزان سرعت عملی شدن اجرا بستگی دارد ،و با توجه به اینکه چند هزار دستگاه
سانتریفیوژ باز و طبق ضوابط توافق شده انبار شود ،این امر زمان بر است ولی فکر نمیکنم
حداکثر  2تا  3ماه بیش��تر زمان ببرد .البته من متخصص فنی هس��تهای نیستم ولی تصور
من از مجموعه مباحثی که تا کنون صورت گرفته است ،حداکثر چنین زمانی را نیاز دارد.
بروجردی گفت :به میزانی که ما شاهد صداقت در طرف مقابل و مشخصا آمریکا باشیم،
کار میتواند با شتاب بیشتری عملی شود.
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رئی��س کمیس��یون اصل ن��ود مجل��س گف��ت :پروندهه��ای مربوط
ب��ه زمینخ��واری علیه برخ��ی از نمایندگان به کمیس��یون اصل نود
مجلس گزارش ش��ده و این گ��زارش در حال بررس��ی و جمع آوری
مستندات است.
محمدعلی پورمختار در گفتگو با ایسنا ،با اشاره به ورود جدی کمیسیون
اصل نود مجلس به موضوع زمین خواری گفت :ش��کایات و گزارش��ات
متع��ددی در کمیس��یون وص��ول ش��ده و در این میان ن��ام تعدادی از
نمایندگان نیز قرار دارد که کمیسیون به طور جد پیگیر این موضوع است.
وی گفت :توصیه من به رس��انهها این اس��ت که به برخی از اظهارنظرها و افشاگریها نپردازند
و اجازه دهند کمیسیون اصل نود از مجاری قانونی و تخصصی خود این موضوعات را پیگیری
کند و در صورت محرز شدن این تخلفات و رعایت چارچوبهاي قانونی و امنیتی اطالعرسانی
نماییم.
وی افزود :افش��اگری افراد علیه هم در جایگاههاي مختلف وجود دارد و این شاید برای برخی از
رس��انهها خوراک خبری ایجاد کرد ،اما پرداختن به این موضوعات پیش از آنکه مراجع قانونی و
کمیس��یون اصل نود اظهارنظر کند درست نیست و ممکن است در مسیر رسیدگی خلل ایجاد
کند و در عین حال برخی گزارشات یک طرفه منتشر شود.
وی اظهارکرد :باید بپذیریم که موضوع زمین خواری گستردگی فراوانی در کشور دارد و نمیتوان
بگوییم که متوقف ش��ده اس��ت و متاس��فانه هنوز هم در برخی از نقاط کشور زمین خواریهاي
جدیدی اتفاق میافتد اما با ورود مجلس و دس��تگاه قضایی حساس��یتها نسبت به این موضوع
افزایش یافته و برخی مدیران میانی هوشیاری بیشتری برای مقابله با آن به خرج میدهند.
نماینده بهار و کبودرآهنگ درپایان تصریح کرد :کمیسیون اصل نود همچنان در مسیر خود برای
مبارزه با زمین خواری حرکت میکند و هر گزارشی که به کمیسیون آید به طور دقیق بررسی
خواهد شد که امیدواریم این حساسیت در کل جامعه به وجود آید.

رئیس قوه قضاییه شکل گیری بحران مهاجران در اروپا را نتیجه توطئهها
و اقدامات کشورهای اروپایی و آمریکا دانست و گفت :کشورهای غربی و
آمریکا ریشه اصلی شکل گیری بحران اخیر مهاجران هستند.
آیت اهلل صادق آملی الریجانی در جلسه مسئوالن عالی قضایی تصریح
ک��رد :بحران اخیر مهاجران که اینک دام��ن اروپاییها و غرب را گرفته
اس��ت حاصل کمک غربیها به تروریس��تها است و میبینیم که اکنون
همین کش��ورهای حامی گروههای تروریس��تی با ورود چند صد هزار
مهاجر عاجز و درمانده شده اند.
آملی الریجانی افزود :این در حالی است که جمهوری اسالمی ایران بیش از سی سال میزبان چند
میلیون مهاجر از کشور افغانستان و کشورهای دیگر از جمله عراق بوده است .رئیس قوه قضاییه
ابراز امیدواری کرد کش��ورهای اروپایی و آمریکا به جای بحث درباره میزان و تعداد پذیرش این
مهاجران به سمت حل ریشهای این بحران حرکت کنند.
رئیس دستگاه قضا حل ریشهای این بحران را «دست کشیدن غربیها از کمک به تروریستها»
دانست و تاکید کرد :غربیها به جای حمایتهاي مالی و نظامی از گروههای افراطی و تروریستی
باید ضمن متوقف کردن این حمایتها اجازه دهند که ملتها خودش��ان درباره سرنوشت و آینده
کشورشان تصمیم گیری کنند.
رئی��س قوه قضاییه در پایان با تبریک آغاز س��ال تحصیلی و آرزوی س��ال علمی پر برکت برای
دانشآم��وزان ،دانش��جویان و طالب حوزهه��اي علمیه گفت :امیدواریم اس��تادان ،مدرس��ان و
دس��تاندرکاران نظام آموزشی کشور در کنار آموزشهای علمی همه سعی و تالش خود را برای
ارتقای جهات معنوی و تعالی روحی دانش آموختگان به کار گیرند.
آملی الریجانی به تالش دشمنان برای اشاعه و ترویج فرهنگ مبتذل غربی و دور کردن جوانان از
نورانیت اسالم اظهار کرد :باید در کنار تعلیم علوم نسبت به تزکیه جوانان و توجه آنان به معنویت
تالش کنیم و نگذاریم که نسل جوان ما از فرهنگ اسالمی جدا و دور شود.
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میز خبر

سیاست ما تقویت روابط با چین است
ایسنا :عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت :سیاست
نظام ما این است که روابط خوبی که با چین داشتهایم ادامه
داش��ته و تقویت ش��ود .غالمعلی حداد عادل شب پیش از
س��فر به چین گفت :از اهداف س��فر به چین مذاکره درباره
سیاستهاي خارجی ایران و تشریح سیاستهای کلی نظام
در روابط با دیگر کشورها به ویژه چین است .البته سیاست
نظام ما این است که روابط خوبی که با چین داشتهایم ادامه
داش��ته و تقویت ش��ود .حداد عادل روابط ای��ران و چین را
استراتژیک خواند و گفت :مقامات چینی عالقه دارند نظرات
بخشهای حاکمیتی ایران به ویژه مجمع تشخیص مصلحت
نظام را درباره مسائل دوجانبه و مسائل بین المللی بدانند و
انجام این سفر در همین راستاست .حداد عادل در پاسخ به
این سوال که آیا مسائل مربوط به برجام بررسی خواهد شد
یا خیر ،گفت :چینیها خودشان یکی از اعضای گروه 5 +1
بوده و به جزییات برجام وقوف دارند اما آن چیزی که برای
آنها مهم اس��ت روابط چین و ایران در پساتوافق است .آنها
به دنبال نقش آفرینی چین در پس��اتوافق هستند .هیئتی
عال��ی رتبه از مجمع تش��خیص مصلحت نظام به ریاس��ت
غالمعلی حداد عادل به دعوت دولت چین برای سفری یک
هفتهای عازم چین ش��دند .در این س��فر تعدادی از دبیران
کمیسیونهاي تخصصی دبیرخانه مجمع ،اعضاء و مسئوالن
مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور دارند.
پیشنهاد فرماندار اوهایو برای متوقف کردن
توافق هستهای
ایس�نا :فرماندار تندرو اوهایو پیش��نهاد داد که سنا باید از
"گزینه هس��تهای" علیه توافق هستهای ایران استفاده کند؛
روندی که تنها به  51رای نیاز دارد تا مانع این توافق شود.
جان کاس��یچ ،فرماندار اوهایو و نامزد جمهوریخواه ریاست
جمهوری آمریکا گفت :س��نای ایاالت متحده باید از (قانون
مرتبط با) "گزینه هس��تهای" اس��تفاده کند که فقط به 51
رای نیاز دارد نه  60رای و چیزی مثل فیلیباس��تر مانع آن
نمیشود .گزینه هستهای نقش سنا را تغییر خواهد داد زیرا
تنها با یک اکثریت نیز میتوان قطعنامهای را برای رد توافق
هستهای ایران به تصویب رساند.کاسیچ ادامه داد :زمانی که
ب��ه چنین معاهده مهمی میرس��م که من به ش��دت با آن
مخالف هس��تم ،فکر میکنم جمه��وری خواهان در صحنه
نباید اجازه دهند تا به دلیل فیلیباس��تر این توافق متوقف
شود .سناتورهای دموکرات اقدامات جمهوری خواهان برای
از مس��یر خارج کردن توافق هس��تهای را به عقب راندهاند.
روز پنجشنبه سناتورهای جمهوریخواه در کسب آراء الزم
جهت الحاقیهای که الزم بود ایران اس��راییل را به رسمیت
بشناسد و زندانیهای آمریکایی را پیش از لغو تحریمها آزاد
کند ،ناکام ماندند .کاس��یچ در مناظره تلویزیونی سی.ان.ان
نی��ز مدعی ش��ده بود که اگر رییسجمهور ش��ود در توافق
هس��تهای تغییرات��ی ایج��اد خواهد کرد و همچ��ون دیگر
مخالفان درصدد پاره ک��ردن آن بر نخواهد آمد .وی تاکید
کرد که مخالف سرسخت توافق هستهای ایران است.
خردورزی و قانونمداری
از شاخصههای رفتار اعتدالی است
ایس�نا :یک فعال سیاس��ی اصالح طلب با تأکید بر اینکه
خ��ردورزی و قانونمداری از ش��اخصههای رفت��ار اعتدالی
است ،گفت :به هر میزان که این دو شاخص کمرنگ شوند،
رفتارهای افراطی پررنگتر میش��ود .قربانعلی قائمی درباره
معض��ل «افراطگرایی» ،اظهار کرد :هر پدیده یا امری که از
مسیر اعتدال خود خارج شود ،به افراط یا تفریط دچار شده
است .در مقابل اعتدال به معنای بهکارگیری عقل و خرد در
اندیشه ،رفتار و جهتگیری است .وی افزود :معتقدم به هر
می��زان که در رفتار و جهتگیری از عقل و خرد کمتر بهره
گرفته شود ،بیشتر به سمت افراطگری پیش خواهیم رفت.
گاهی موضعگیریهای سیاسی نسبت به یک جریان سیاسی
بسیار مثبت یا بسیار منفی است .در هر حال باید بر اساس
عقل و خرد موضعگیری داشت نه منافع شخصی و جناحی.
اعتدال در قضاوت نسبت به جریانهای سیاسی بسیار مهم
اس��ت .این عضو ش��ورای مرکزی حزب اعتماد ملی درباره
مصادیق افراطیگری در کش��ور ،خاطرنش��ان کرد :مصداق
بارز افراطیگری این اس��ت که فردی که قب ً
ال هم مسئولیت
داشته است ،صد ایراد به توافق میگیرد .درمقابل هم عدهای
فقط بر نکات مثب��ت توافق تأکید میکنند درحالیکه باید
نگاه اعتدالی به توافق هستهای داشت و نکات مثبت و منفی
آن را در کن��ار هم دید .این فعال سیاس��ی اصالح طلب در
پایان با تأکی��د بر اینکه افراطیگری به یک جناح و جریان
سیاسی خاصی محدود نیس��ت افزود :افراطیگری از طرف
هر جناح و جریانی مذموم اس��ت .جریانهای سیاسی باید
در موضعگی��ری خ��ود از افراطیگری فاصل��ه گرفته و در
قضاوتها ،موضعگیریها و رفتارهای سیاسی خود بر مبنای
اعتدال حرکت کنند.

